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EDITAL DE CONCURSO Nº 004/2022 
REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1 

 
IBANEIS LEMBECK, Prefeito Municipal de São Ludgero, por meio da Secretaria de Administração, 

Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. RETIFICA o Edital nº 001/2022, no CAPÍTULO VII - DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - Somente para os 

cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I e AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II, especificamente no item 7.5.2. 
Flexo-extensão de cotovelos (Apoio) - Para o sexo feminino, que passa a ser como segue: 

 
- Para o sexo feminino: Esta prova consistirá em o candidato executar flexo-extensão dos cotovelos em apoio 
de frente no solo, com apoio simultâneo dos joelhos no solo. Posição inicial: Decúbito ventral, tronco e pernas 
estendidas e joelhos apoiados no solo, mãos apoiadas no solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos. 
Durante a execução do exercício, deve haver flexão dos cotovelos até chegar próximo ao solo e retornar à 
posição inicial, sem que o tronco toque o solo, devendo a linha dos cotovelos ultrapassar o plano superior das 
costas. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as 
repetições. Serão exigidas para aprovação 04 (quatro) repetições no mínimo. 
 

1.1. As demais disposições do Edital nº 001/2022 permanecem inalteradas. 
 

2. RESULTADO DOS RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO: por terem sido julgados improcedentes os 
recursos impetrados, em nada alteram o resultado dos pedidos de isenção anteriormente divulgados. Os 
pareceres encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal. 
 

2.1. Os candidatos que impetraram os recursos referentes ao resultado do pedido de isenção - 
inscrições nº 265, 322 e 370, continuam com o pedido de isenção indeferido pelos motivos expostos no Edital 
nº 003/2022, item 2 e deverão providenciar o pagamento da inscrição com o boleto já impresso ou através de 
2ª via, em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento, até o dia 19/04/2022 (NÃO será aceito 
pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito, transferência entre contas ou pix), caso 
contrário terão a inscrição indeferida. Não será processado qualquer registro de pagamento com data posterior 
ao dia 19/04/2022.  

 
 

Município de São Ludgero, 05 de abril de 2022. 
 
 
 

                                 
IBANEIS LEMBECK 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se 


		2022-04-05T11:27:55-0300




